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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

   

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Qui định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ kết quả họp Ban Lãnh đạo Sở Y tế mở rộng ngày 25/7/2022 và 

theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 1186/QĐ-SYT ngày 15/4/2020 của Sở Y tế Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 

môn của Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Webside Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 



1 
 

 

                                                                        QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn  

và tương đương thuộc Sở Y tế  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày     /7/2022  

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 
  

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng 

1. Chức năng  

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổng hợp, xây dựng, 

điều phối hoạt động của cơ quan theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở Y 

tế; Thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý trang thông tin điện tử văn 

thư và lưu trữ, quản trị, hậu cần, công nghệ thông tin và một số công tác khác 

của Sở Y tế. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc 

của lãnh đạo Sở Y tế; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy 

chế làm việc của văn phòng Sở. Thông báo các ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh 

đạo Sở Y tế đến các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2.2. Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Sở đến các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

2.3. Thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính:  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính; đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo 

định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành. 

- Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính; rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoạt động của bộ phận 

"Một cửa" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

- Tham mưu chỉ đạo triển khai, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương 

hành chính trong Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.  

- Tham mưu triển khai áp dụng hệ thống quản quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong cơ quan Sở Y tế.  

2.4. Thực hiện công tác công nghệ thông tin và thông tin liên lạc: 

- Triển khai công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính qua 

ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.  

- Tham mưu triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin, quản lý hệ thống mạng, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT 
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Ioffice, hệ thống máy tính, máy chủ, điện thoại; phối hợp triển khai các hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số trong ngành y tế; quản lý về kỹ thuật, hoạt động hệ thống hội nghị 

trực tuyến.  

- Xây dựng và quản lý Trang thông tin điện tử ngành Y tế. 

2.5. Tham mưu triển khai công tác bí mật nhà nước; đầu mối thực hiện rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật.  

2.6. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các đơn vị trong ngành thực hiện quy định về công tác văn thư, lưu trữ; 

quản lý con dấu, chữ ký số, chứng thư số... tại Sở Y tế; thực hiện công tác thống 

kê, báo cáo trong hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định;  

2.7. Tổ chức thực hiện công tác quản trị, hậu cần bảo đảm điều kiện, 

phương tiện phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc 

của công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật. 

2.8. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô, trang 

thiết bị phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Sở, Đoàn công tác của Sở.  

2.9. Quản lý vật tư, tài sản của cơ quan theo quy định; mua sắm, sửa chữa, 

cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của 

văn phòng Sở. 

2.10. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng, kỷ luật 

tại cơ quan văn phòng Sở. 

2.11. Triển khai công tác an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan; phòng chống 

cháy nổ; phòng chống gây rối an ninh trật, biểu tỉnh, khủng bố; công tác quân sự 

cơ quan; công tác vệ sinh trong cơ quan.  

2.12. Tổ chức, phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, 

tiếp khách của lãnh đạo Sở. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối 

ngoại; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Sở. Thực hiện khánh tiết 

trong các ngày lễ, ngày tết, tập huấn, hội nghị, hội thảo của cơ quan; thực hiện việc 

tiếp khách, việc hiếu theo quy định của nhà nước; đảm bảo vệ sinh trong cơ quan.  

2.13. Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho công chức, viên chức Văn 

phòng Sở; tổ chức hiện kế hoạch lao động công ích. 

2.14. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra 

1. Chức năng  

Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra 

hành chính đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; tiến 

hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế 

trên địa bàn tỉnh; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các 

vi phạm trong lĩnh vực y tế; công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định 
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của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu riêng. Thanh tra chịu sự chỉ đạo về công 

tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, 

về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Y tế.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn                                                     

 2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của Sở trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu 

cầu của Giám đốc Sở. 

 2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương 

trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành thuộc Sở. 

 2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên 

môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý của sở.  

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của 

pháp luật về thanh tra. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo 

cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở. Kiểm tra tính 

chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của 

Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc 

sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết. 

2.5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở. 

2.6. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, thanh tra, công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền các vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

theo quy định của pháp luật. 

2.7. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh 

tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở. 

2.8. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. 

2. 9. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản 

lý nhà nước của sở. 

2. 10. Theo dõi, thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định; thông 

tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành 

pháp luật theo nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Y tế. 

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 
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III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức cán bộ 

1. Chức năng 

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp 

về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; chế độ tiền lương và chính 

sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công 

chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế; công tác 

bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Y tế. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

 2.1. Về công tác tổ chức bộ máy: 

a) Xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy Sở Y tế; tham mưu và tổ chức 

thực hiện theo quy định phân cấp, phân quyền quản lý.  

b) Xây dựng hồ sơ trình về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của các Chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

c) Tham mưu, đề xuất thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, 

giải thể các bộ phận thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

d) Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở Y tế quản lý công tác tổ chức các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở Y tế. 

2.2. Công tác quản lý công chức, viên chức:  

a) Tham mưu Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với công 

chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế;  

         b) Xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý tại 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế. 

 c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. 

 d) Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức việc tuyển dụng, thăng hạng, 

nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương; tiếp 

nhận và điều động công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý. 

 đ) Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

 e) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

cách chức các chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý theo quy định 

phân cấp quản lý. 

 f) Quản lý hồ sơ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý theo phân cấp; 

hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và bổ sung lý lịch đối với công 

chức, viên chức hàng năm. 
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2.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương: 

a) Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức 

lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong 

việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc cho các đơn 

vị theo quy định phân cấp quản lý. 

b) Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách 

của Nhà nước đối với công chức, viên chức về lương, phụ cấp ... 

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về khen 

thưởng, kỷ luật; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

d) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc, 

tinh giản biên chế và các chế độ khác có liên quan đối với công chức, viên chức 

theo quy định.  

2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ trong toàn ngành theo quy định.  

2.5. Tham mưu giải quyết thủ tục xét chọn cử công chức, viên chức đi 

công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước, xin phép cho đoàn nước 

ngoài đến làm việc tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. 

2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

 IV. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch - Tài chính 

1. Chức năng 

Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho 

Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác 

quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học y tế, công tác tài chính kế toán y tế trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn                                                 

 2.1. Xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển sự nghiệp 

chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát 

triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách 

các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức triển khai 

thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 2.2. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng Quy hoạch kế 

hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện 

Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển sự nghiệp y tế khi được phê duyệt;  

 2.3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng, phân bổ dự 

toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự 

nghiệp; chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và 

vốn vay; chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi 

Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền; Thực hiện công tác quản lý và 

sử dụng các nguồn kinh phí nhà nước giao theo quy định của pháp luật. 
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 2.4. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế 

hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền; 

 2.5. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, phòng Kế hoạch - Tài chính có 

trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu 

cho các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

 2.6. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện 

việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh 

báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo 

thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 

2.7. Làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế quản lý Nhà nước về 

công tác viện trợ, tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. 

Theo dõi, chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế, hợp tác 

quốc tế theo quy định của pháp luật. 

2.8. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch 

xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.  

2.9. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc hướng dẫn, tổ chức triển 

khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế và công 

trình y tế trên địa bàn tỉnh; Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và các dự án 

đầu tư xây dựng công trình y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và của 

các tổ chức tài trợ; đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định. 

2.10. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa 

phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay 

và các nguồn vốn hợp pháp khác theo qui định pháp luật. 

2.11. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính 

sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính 

chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản 

lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để 

áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý. 

2.12. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện 

các quy chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá  tài sản cố định theo đúng chủ trương 

chế độ Nhà nước. 

2.13. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm 

và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra và 

đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành; 

 2.14. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt 

quyết toán cho các đơn vị tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế; Báo cáo quyết toán tài 

chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành. 

2.15. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê y tế ứng dụng công nghệ 

thông tin trong y tế. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác 
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tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở. Thực hiện chế độ thống kê báo 

cáo theo quy định. 

 2.16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; công tác xã hội 

hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo phân cấp. 

 2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

 V. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ Y - Dược 

1. Chức năng 

Phòng Nghiệp vụ Y - Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho 

lãnh đạo Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự 

phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; dược và 

mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người; an toàn thực phẩm; dân 

số và sức khỏe sinh sản; bảo hiểm y tế; hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 

hành nghề Dược trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn                                                  

 2.1. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở 

Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tham mưu xây dựng chương 

trình, kế hoạch, phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc thực hiện kế 

hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh và công tác kết hợp quân dân y tại địa phương. 

 2.2. Về y tế dự phòng: Hướng dẫn, triển khai, đánh giá việc thực hiện quy 

định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống các bệnh truyền 

nhiễm và HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương 

tích; xác định tình trạng nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện, các chất ma túy khác; sức khoẻ môi trường, biến đổi khí hậu, 

sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm 

dịch y tế biên giới; quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; quản lý hoá 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

trên địa bàn tỉnh. 

 2.3. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: Hướng dẫn, giám 

sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định 

chuyên môn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khám bệnh, chữa bệnh, 

phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần theo phân cấp quản lý. Thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật được thực 

hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế quản lý theo phân cấp và quy 

định của pháp luật; Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của 

pháp luật.  

 2.4. Về y dược cổ truyền: Tổ chức triển khai thực hiện kế thừa, phát huy 

và kết hợp y dược cổ truyền trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 

chức năng; hướng dẫn, triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm 
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pháp luật, quy định chuyên môn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên 

địa bàn tỉnh theo phân cấp.  

 2.5. Về dược và mỹ phẩm: Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị 

thực hiện những quy định về quản lý Dược và Mỹ phẩm; những quy chế chuyên 

môn về Dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng, sử dụng và xuất nhập khẩu 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Phối hợp với các ngành liên quan trong việc 

phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập 

lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

trong ngành Y tế, thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của 

pháp luật. 

 2.6. Về an toàn thực phẩm: Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc tổ chức 

thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; 

2.7. Về dân số và sức khoẻ sinh sản: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan 

đến lĩnh vực dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

2.8. Về bảo hiểm y tế: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; là 

đầu mối phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong kiểm tra, thanh tra, xử lý 

vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chính sách, pháp luật về 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 

 2.9. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (khoa Truyền thông Giáo 

dục sức khoẻ) tham mưu, giúp lãnh đạo Sở triển khai thực hiện công tác truyền 

thông, giáo dục nâng cao sức khỏe. 

2.10. Tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về y tế đối với các 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và tổ 

chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo 

quy định của pháp luật; công tác phối hợp với các tổ chức Hội: Liên hiệp Hộ 

Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Y học, Hội Dược học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Thầy 

thuốc trẻ, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh... 

2.11. Về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo: Là đầu mối 

triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các 

tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham mưu về 

nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Hướng dẫn, triển khai công tác bồi 

dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chỉ đạo tuyến đối với các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dược tư nhân.  

2.12. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa 

bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám 

chữa bệnh, phục hồi chức năng. 

2.13. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan có liên quan giám sát hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm, 
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hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế và hoạt động khám, chữa 

bệnh nhân đạo trên địa bàn. 

 2.14. Là bộ phận thường trực thẩm định hồ sơ, quản lý cấp phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề dược, mỹ phẩm, cơ sở đủ điều kiện cấp 

chứng nhận Bài thuốc gia truyền, cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy, cơ sở điều trị điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế theo đúng quy định của pháp luật;  cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 

các trường hợp HIV dương tính; cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức 

khỏe lái xe theo quy định.  

 2.15. Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Văn phòng HĐND-UBND các 

huyện, thành phố để kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn 

lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, 

hoạt động hành nghề của các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn. 

 2.16. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, 

kỹ thuật trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ 

truyền, dược và mỹ phẩm. 

2.17. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử 

dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận hồ 

sơ và công bố cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng và an toàn sinh học cấp I, cấp II 

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm 

định, cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV theo phân cấp.  

 2.18. Tham mưu chỉ đạo triển khai công tác: Y tế học đường, Y tế lao 

động và phòng chống các bệnh nghề nghiệp; làm đầu mối về công tác phòng 

chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ 

uống có cồn trên địa bàn tỉnh. 

 2.19. Làm đầu mối hướng dẫn, triển khai, kiểm tra ứng dụng công nghệ 

thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, quản lý nhà thuốc; tiếp nhận, xử lý 

“Đường dây nóng” của ngành và thực hiện thông tin, báo cáo, tổng hợp về lĩnh 

vực y, dược và hành nghề y, dược tư nhân. 

 2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao./. 

 Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, tùy vào điều kiện thực tế và 

nhiệm vụ công tác phát sinh của Sở và của các phòng, lãnh đạo Sở sẽ xem xét, 

điều chỉnh phân công cho phù hợp./. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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